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บทท่ี 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 ทฤษฎีการจัดการความรู (Knowledge Management)  

การจัดการความรู (Knowledge management - KM) ตามความหมายของวิกิพิเดีย1 คือ 
การรวบรวม สราง จัดระเบียบ แลกเปล่ียน และประยุกตใชความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจาก
ขอมูลไปสูสารสนเทศ  เพื่อใหเกิด ความรู และปญญา ในท่ีสุดการจัดการความรูประกอบไปดวยชุด
ของการปฏิบัติงานท่ีถูกใชโดยองคกรตางๆ เพื่อท่ีจะระบุ สราง แสดงและกระจายความรู เพื่อ
ประโยชนในการนําไปใชและการเรียนรูภายในองคกร อันนําไปสูการจัดการสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการธุรกิจท่ีดี องคกรขนาดใหญโดย
สวนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการจัดการองคความรู รูปแบบการจัดการองคความรูโดย
ปกติจะถูกจัดใหเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกรและประสงคท่ีจะไดผลลัพธเฉพาะดาน เชน 
เพื่อแบงปนภูมิปญญา, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน, เพื่อความไดเปรียบทางการแขงขัน, หรือ
เพื่อเพ่ิมระดับนวัตกรรมใหสูงข้ึน 

       ปจจุบันโลกไดเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Economy – KBE) งาน
ตางๆ จําเปนตองใชความรูมาสรางผลผลิตใหเกิดมูลคาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน การจัดการความรูเปนคํา
กวางๆ ท่ีมีครอบคลุมเทคนิค กลไกตางๆ มากมาย เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรทํางานดวยความรู 
(Knowledge Worker) มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กลไกดังกลาวไดแก การรวบรวมความรูท่ีกระจัดกระจาย
อยูท่ีตางๆ มารวมไวท่ีเดียวกัน การสรางบรรยากาศใหคนคิดคน เรียนรู สรางความรูใหมๆ ข้ึน การ
จัดระเบียบความรูในเอกสาร และทําสมุดหนาเหลืองรวบรวมรายชื่อผูมีความรูในดานตางๆ และท่ี
สําคัญท่ีสุด คือการสรางชองทาง และเง่ือนไขใหคนเกิดการแลกเปล่ียนความรูระหวางกัน เพื่อ
นําไปใชพัฒนางานของตนใหสัมฤทธ์ิผล 

                                                        
1 Wikipedia “การจัดการความรู” [ระบบออนไลน]. แหลงที่มา                    
http://th.wikipedia (21 มิถุนายน 2554). 
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Explicit Knowledge 

Tacit Knowledge 

  การจัดการความรูไดมีวิวัฒนการมาตามยุคสมัย เร่ิมต้ังแตการใหความสําคัญกับ

ขอมูลและความรูตอผูเช่ียวชาญเฉพาะตัวคน ซ่ึงถือเปนสินทรัพยท่ีมีคาขององคกร (Peter Drucker) 

และมาสูยุค“Learning Organization” ของ Peter Sange จนมาถึงป ค.ศ. 1995 ถือไดวาเปนยุคท่ีโดง

ดังมากท่ีสุด  เปนทฤษฏีของ Nonaka และ Takeuchi: The Knowledge- Creating Company ซ่ึงนํา

แนวคิดทางตะวันตกและตะวันออกมาผสมผสานกัน และนําเร่ืองของประสบการณในตัวคนเขามา

เกี่ยวของดวย มีการแบงความรูออกเปน 2 ประเภท คือ Tacit Knowledge &Explicit Knowledge 

อยางชัดเจน รูปแบบการสรางและถายโอนความรูเปนแบบเกลียวความรู หรือ SECI Model เร่ิมมี

การกําหนดผูรับผิดชอบการจัดการความรู  Chief Knowledge Officer: CKO เพื่อจัดการความรูใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และใชคอมพิวเตอรชวยจัดการอํานวยความสะดวกมากข้ึน  บริษัทท่ีรับ

ปรึกษาดานจัดการความรูเร่ิมกอต้ังข้ึนหลายบริษัทในชวงนี้  และถือเปนธุรกิจท่ีขยายพัฒนาเติบโต

กาวหนาข้ึน 

 

                                                                        

 

 

 

 

                                                                     

 

 

รูปท่ี 2.1 SECI MODEL 

 

Socialization 
บุคลากรพบปะปฏิสัมพันธ
ในรูปแบบตางๆ ทําใหเกิดการ
แลกเปล่ียนความรูฝงลึกและ

ประสบการณ 

Externalization 
กระบวนการสื่อความรูจาก 
ประสบการณในการทํางาน 
ออกเปนภาษาพูด เขียน ขยาย
กลุม เปล่ียนจากลึกเปนแจง 

 

Internalization 
นําความรูใหมไปปฏิบัติจดจํา
ความรูที่เปนขอมูลใหม ฝง

ลึกเขาไปในสมองคน 
 

Combination 
การผนวกรวมความรูชัดแจง
เขาดวยกันเปนกระบวนการ
หรือไปสัมพันธกับผูรับบริการ 
หนวยงานอ่ืนเปนขอมูลใหม 

 

Tacit K Explicit 
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Nonaka and Takeuchi ไดแบงความรูออกเปน 2 ประเภท คือ 

  ประเภท 1 ความรูท่ีอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ียากท่ีจะแสดง

ออกมาใหเห็นชัด เพราะอยูในตัวบุคคล เชน ทักษะ ความชํานาญ รวมไปถึงอุดมคติ ความเช่ือ เปน

ตน ซ่ึง Nonaka ไดเปรียบความรูชนิดนี้เหมือน Body 

  ประเภทท่ี 2 ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนทฤษฎี ภาษา ขอมูล ฯลฯ 

ซ่ึงสามารถถายทอดออกมาไดผานทางคําพูด ตัวเลข สามารถใชคอมพิวเตอรในการกลาวถึงความรู

เหลานี้ ซ่ึง Nonaka ไดเปรียบความรูชนิดนี้เหมือน Mind 

  การบริหารจัดการความรูนั้นตามทฤษฎีใหมของ Business Model Nonaka กลาววา

มีความจําเปนตองบริหารจัดการผสมผสานความรูท้ัง 2 ประเภทเขาดวยกัน ในรูปแบบกระบวนการ 

SECI ในสถานท่ี Ba อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความรูที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Practical Wisdom) ซ่ึง

สามารถแบงการสรางความรูออกเปน 4 ข้ันตอน คือ                                                                                                       

  S = Socialization เปนการสรางความรูดวยการแบงปนประสบการณดวยการ

พบปะสมาคมหรือการมีปฏิสัมพันกับผูอ่ืน เชน การพูดคุย ใชเวลาอยูดวยการ การสอนงาน ฝกงาน 

เปนตน ซ่ึงจะเปนการถายทอดแบงปนความรูท่ีอยูในตัวบุคคลไปใหผูอ่ืน                                                                      

  E = Externalization เปนการถายทอดความรู โดยการอธิบายหรือแสดงความรูท่ี

อยูในตัวบุคคลออกมาใหเปนท่ีประจักษ เพื่อใหผูอ่ืนไดรับการแบงปน โดยการแปลงความรูท่ีอยูใน

ตัวบุคคลออกมาเปนแนวคิด ภาษาสัญลักษณ ลายลักษณอักษร เชน คูมือ ตํารา ภาพ การบันทึกเสียง 

เปนตน 

  C = Combination เปนการผสมผสาน โดยนํา ความรูท่ีชัดแจงมาสรางสรรค หรือ

เปล่ียนแปลง ใหเปนความรูท่ีชัดแจงในเร่ืองใหม ๆ มีความซับซอนมากข้ึน หรือเปนข้ันเปนตอน

มากข้ึน เพื่อใหสามารถนําความรูนั้นไปใชในทางปฏิบัติไดงายข้ึน 
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  I = Internalization เปนการนําความรูท่ีไดมาใหมไปใชปฏิบัติหรือลงมือทําจริง ๆ 

จนกลายเปนความรูของตนเอง ซ่ึงจะเปนการเปล่ียนความรูท่ีชัดแจงใหกลายเปนความรูท่ีอยูในตัว

บุคคล 

  Nonaka2 ยังเห็นวา “ผูนํา” ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการจัดการความรูจําเปนตองใช

กลไกสนับสนุนการสรางความรู คือ “Ba” ซ่ึงเปนบริบทหรือพื้นท่ีท่ีใชในการสรางความรูและ

แลกเปล่ียนความรูท้ังแบบความรูท่ีอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และแบบความรูท่ีชัดแจง

(Explicit Knowledge) ผานกระบวนการใชเหตุผลเชิงปฏิบัติในรูปแบบการสนทนา (Dialogue) เพื่อ

สรางสรรคความรู โดยอาจกลาวไดวา ความรูนั้นจะเปนความรูท่ีไดจากการวิพากษเพื่อสรางสรรค

นั่นเอง และองคประกอบสุดทายของกระบวนการในการสรางความรูขององคกร คือ การปฏิบัติ 

(Practice) ซ่ึงมีความสําคัญมาก เปนการแลกเปล่ียนความรูโดยการลงมือทํา การปฏิบัตินั้นไมใช

เพียงลงมือทํา แตจะตองคิดถึงความหมายท่ีแทจริงของการกระทําและผลของการกระทํานั้น และลง

มือปฏิบัติจนกลายเปนกิจวัตรเพ่ือสรางสรรคส่ิงท่ีดี ๆ ท่ัวท้ังองคกร ท้ังนี้ Ba เกิดจากปจเจกบุคคล 

การมองภาพ ภาวะบทแหงสังคม เชน การประชุม การพบปะพูดคุย โดยมีแนวคิดสําคัญ คือ การ

ตระหนักวา ตนเองเปนสวนหนึ่งของสวนรวมท้ังหมด แลวเปดรับความคิดของผูอ่ืน ซ่ึงจะทําให

มุมมอง / ความคิดท่ีมีอยูหลากหลายถูกถายทอดออกมาเปนขอมูลท่ีตองการ อาจกลาวไดวา Ba เปน

พื้นท่ีรวมซ่ึงทําหนาท่ีเปนพื้นฐานในการสรางสรรคความรูนั่นเอง 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 ขาวเดน กพร. “ เวทีวัตกรรม(Innovative Forum)ครั้งที่ 3 Part 2 การจัดการความรู...เครื่องมือสูความสําเร็จทาง

ยุทธศาสตร  http:22www.opdc.go.th (3 กุมภาพันธ 2554) 
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2.2 ระบบการจัดการความรู (Knowledge Management Systems)   

  ตามความหมายของ วิกิพีเดีย3 คือ การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

จัดการความรู ชวยสนับสนุนการแสวงหาความรู การสราง จับความรูและจัดเก็บความรูนํามาใช

ประโยชน  

Human roles in the KMS development 

CKO

KMS

defines knowledge strategy 
initiates knowledge development 
projects facilitates knowledge 
distribution

project
manager

knowledge
system developer

Delivers
analysis 
models

to

designs &
implements

knowledge
user

validates

elicits 
requirements

from

elicits knowledge from
knowledge
Provider/
specialist

knowledge 
engineer/analyst

manages

manages

 

                         รูปภาพท่ี 2.2: Human roles in knowledge engineering [Schreiber 99] 

บุคคลผูมีหนาท่ีเก่ียวของกับ KMS มีดังตอไปน้ี   

  1. Knowledge Manager เปนผูท่ีกําหนดองคความรูท่ีองคกรตองการ คนหา

เพื่อใหไดความรูท่ีชวยในการตัดสินใจและนําไปใชในการปฏิบัติงาน ใหนโยบายการจัดการความรู

ในทุกระดับ และพัฒนาระบบการจัดการความรูใหกับองคกร 

                                                        
3
Wikipedia “Knowledge Management” http//en.wikipedia.org (19 September 2011) 
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  2. Knowledge Engineer มีบทบาทในการจัดหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับระบบท่ี

สรางข้ึนตามแนวทางท่ี Knowledge Manager กําหนด และ Knowledge Engineer จะหา

วิธีดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด                                                                                                               

  3. Knowledge Provider(or expert) เปนตัวละครที่สําคัญสุดในกระบวนการ โดย

เปนผูเช่ียวชาญที่เปนผูเช่ียวชาญแบบตัวจริง ผูเช่ียวชาญมีหนาท่ี 2 ปะการ คือ เปนผูท่ีใหความรูท่ี

เปนประโยชนตอ Knowledge Engineer และเปนผูท่ีตรวจสอบความรูในระบบดวย   

  4. Knowledge User เปนผูท่ีเกี่ยวของกับระบบท้ังทางตรงและทางออม โดยเปน

ผูใชความรูในการตัดสินใจจากระบบโดยตรง และเปนผูแสดงความตองการใชระบบตอ. 

Knowledge Engineer 

  5. Knowledge system developed คือ ผูออกแบบ Software โดยนําความตองการ

จาก Knowledge Engineer มาออกแบบระบบ 
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Knowledge Management System Architecture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.3: The Technical Perspective of A Knowledge Management System (MesoandSmith, 2000) 
 

 

 
 
  

Video Conferencing & Visualization 

Data Mining 
Web Browsing 

Group Decision Support 

Document Management 
Intelligent Agents 

Search & Retrieval 

FINDING 
KNOWLEDGE 

CREATING 
KNOWLEDGE 
PACKAGING 

KNOWLEDGE 

TECHNOLO

ORGANIZATIONAL 

KM 

FUNCTIONS 

Messaging 

Computer-mediated collaboration 

Electronic task management 

 

USING 

KNOWLEDGE 

 

KNOWLEDGE 

Know - how 

Know - what 

Know - why 

Self-Motivated 

Creativity 

Personal Tacit 

Cultural Tacit 

12 
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Meso and Smith เห็นวาโครงสราง KMS ควรประกอบดวย 3 สวน คือ 

Technology, Function, Knowledge  ซ่ึงระบบจะเกี่ยวของกับการหาและจัดเก็บความรู การจัดการ 

การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรในองคกร โมเดลดังกลาวยังจัดการแบงแยกระดับความรู 

ไดแก know- how, know- what, know-why 

2.3 วิศวกรรมความรู (Knowledge Engineering) 

  อาจารย ณพศิษฏ จักรพิทักษ (2552) อธิบายวา การวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการ

วิศวกรรมความรู Common KADS วิศวกรรมความรูเปนสาขาหน่ึงของวิชาการปญญาประดิษฐ 

(Artificial Intelligence) ซ่ึงเปนวิชาท่ีวาดวยการสรางระบบคอมพิวเตอรใหทํางานโดยมี

พฤติกรรมเหมือนมนุษย หรือกลุมมนุษย (Human-Like) ตามลักษณะแบบจําลองความคิดหรือ

ความรูของมนุษยในการแกปญหา ตัดสินใจ และเรียนรู จากความรูท่ีสะสมในตัวบุคคล (Tacit 

Knowledge) และความรูชัดแจงท่ีสามารถคนหาไดจากเอกสาร (Explicit Knowledge) นํามาสราง

ใหเกิดการเปล่ียนถายระหวางความรูท้ังสองดานเพ่ือใหเกิดความรูใหมอยางเปนระบบ และ

นําไปใชไดอยางสะดวกดวยระบบสารสนเทศ สําหรับผูบริหารในการตัดสินใจ และในการ

แกปญหาหรือในการทํางานของผูปฏิบัติงาน ดังแสดงในรูปท่ี 2.4  

 

รูปท่ี 2.4 Knowledge Engineering 

K M S  =  R e s u lt in g  H u b  o f  D a ta ,  
In f o rm a tio n  a n d  K n o w led g e

C o n te x ts : M a n a g e m e n t 
K n o w le d g e  M ap s  f o r  
D e c i s io n  M a ki n g

C on c ep t s : C O P s
K n o w le d g e  M a p s  fo r
P ro b le m  S o l v i n g

C o n t e n ts :  
R e p o s it o ry
K n o w le d g e

T a c it K n o w l e dg e  

D o c u m e n t
D a t a b a s e

E xp lic it  K n o w le d g e  
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 โดยมีกระบวนการมาตรฐานของ Common KADS: Knowledge Analysis and Data 

Structuring ซ่ึงประกอบดวย วิธีการจับความรู (Knowledge Capture) การวิเคราะหความรู 

(Knowledge Analysis) การสังเคราะหความรู (Knowledge Synthesis) และ การนําความรูไปใช 

(Knowledge Utilization) ดังท่ีแสดงในรูปดังตอไปนี้ 

รูปท่ี 2.5 แผนภาพสรุปการใช วิธีการ Common KADS: Knowledge Analysis and Data Structuring 

  เปนวิธีการวิศวกรรมความรูวิธีหนึ่งท่ีเนนการวิเคราะหและการสังเคราะหความรู มี
วิธีคิดสําคัญคือการสมมุติแบบจําลองความรู (Knowledge Model) ในการแกปญหา เปน 3 ระดับ                                  

(1) ระดับงาน (Task Level) คือความรูเกี่ยวกับเปาหมาย ของงานตางๆ                                               

(2) ระดับคิด (Inference Level) คือความรูในข้ันตอนของการคิด โดย Common 
KADS: Knowledge Analysis and Data Structuring ใช Template สําหรับโครงสรางในการคิดท่ีตอง
ใชความรูสูง (Knowledge Intensive) สามารถประยุกตใชในการจัดทําวาระการสัมภาษณการจับ
ความรู ชวยในการวิเคราะหเปนความหมายสําคัญ (Semantic Annotation) ในการวิเคราะห และการ
สังเคราะหแบบจําลองความรู                                                      
  

(3) ระดับปญหา (Domain Level) คือความรูเกี่ยวกับส่ิงที่คิดเฉพาะปญหานั้นๆ 
หลักการที่เปนเหตุผลและความสัมพันธระหวางเหตุและผลที่ใชในการทํางานแกปญหาและ
ตัดสินใจ 
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  สถาบันซอฟตแวรไทย กลาววา ISO 12207 (Software Life Cycle) เปนมาตรฐาน
ของวัฏจักรหรือกระบวนการพื้นฐานในการพัฒนาซอฟตแวร ซ่ึงประกอบไปดวยกระบวนการหลัก 
5กระบวนการดังตอไปนี้ 1. Acquisition 2. Supply 3. Development 4. Operation5. Maintenance           
   

มาตรฐาน ISO/IEC 12207 จะประกอบไปดวย กิจกรรม และงานท่ีจําเปนตอง ทํา
สําหรับกระบวนการนั้นๆ ในงานวิจัยนี้ไดเลือกดําเนินการ 15 กิจกรรม ดังนี้ 

 
1. ENG1 Requirements elicitation การเก็บความตองการ 

2. ENG2 System Requirements การวิเคราะหความตองการระบบงาน  

3. ENG3 Software Requirements Analysis การวิเคราะหความตองการซอฟตแวร   

4.  Software Design การออกแบบซอฟตแวร 

5. MAN1 Organizational Alignment การส่ือสารในองคกร  

6. MAN2 Organization Management การจัดการองคกร  

7. MAN3 Project Management การจัดการโครงการ 

8. RIN1 Human Resource Management การบริหารทรัพยากรมนุษย  

9. RIN2 Training การฝกอบรม                                                                                                                          

10.RIN3 Knowledge Management การจัดการความรู  

11. RIN4 Infrastructure โครงสรางพื้นฐาน 

12. REU1 Asset Management การจัดการทรัพยสิน  

13. REU2 Reuse Program Management การใชซํ้าโปรแกรมขอมูลตางๆ  

14. REU3 Domain Engineering ความรูเฉพาะงาน                                                                                            

15. Quality Assurance ระบบประกันคุณภาพ     
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2.4 Deming Circle 

 

รูปท่ี 2.6 Deming’s PDCA cycle (SaferPak. 2009) 

Dr. W. Edwards Deming (2009) ไดพัฒนาวงจร PDCA มาจากวงจรของ Dr. 

Walter A. Shewart ซ่ึงมีแนวคิดวา คุณภาพงานสามารถปรับปรุงได โดยการกําหนดขั้นตอนการ

ทํางานเพื่อสรางระบบการผลิตใหสินคามีคุณภาพดี การใหการบริการดี หรือทําใหกระบวนการ

ทํางานเปนไปอยางมีระบบโดยใชไดกับทุกๆสาขา วิชาชีพแมกระท่ังการดําเนินชีวิตประจําวันของ

มนุษยก็สามารถเทียบเคียงใหเปนไปตามข้ันตอนของวงจร เดมมิ่งได ปจจุบันวงจรเดมม่ิงไดถูก

นําไปใชและพัฒนาในดานตางๆมากมายเปนลําดับจนกลายเปนวงจร PDCA ท่ีใชเปนหลักในการ

บริหารงานอยางแพรหลาย แทบทุกองคกร ทุกๆสวน และทุกๆระดับพนักงานขององคกร  

  วงจรเดมม่ิงหรือ PDCA Cycle4 ภายใตการทํางานเปนทีมและมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง ประกอบดวยข้ันตอนหลักของ P – D – C –A ดังตอไปนี้ (วีรพล บดีรัฐ, 2543) 

  1.) P–(Plan) คือการวางแผนโดยกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย แผนงาน 

กระบวนการวิธีการ ระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณท่ีชัดเจน ในข้ันตอนนี้สามารถนําเคร่ืองมือ

เบ้ืองตนแหงคุณภาพอ่ืนๆ มาใชงานรวมดวย เชน Flowchart, Why-Why Diagram, How-How 

Diagram, 5W 2H Principles, Brainstorming ฯลฯ 

                                                        
4
 วีระพล บดีรัฐ. "PDCA วงจรสูความสาเร็จ".กรุงเทพฯ : ประชาชน จํากัด, 2543. 
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            2.) D- (Do) คือการปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกําหนดเปาหมาย และลงมือปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง   ความสําเร็จของการนําแผนมาปฏิบัติตองอาศัยการทํางานดวยความรวมมือเปนดีจาก
สมาชิก ตลอดจนการจัดการทรัพยากรที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามแผนน้ันๆ ในข้ันตอนนี้
ขณะท่ีลงมือปฏิบัติจะมีการตรวจสอบไปดวย หากไมเปนไปตามแผนอาจจะตองมีการปรับแผน
ใหม และเม่ือแผนนั้นใชงานไดก็นําไปใชเปนแผนและถือปฏิบัติตอไป  

  3.) C- (Check) หมายถึง การตรวจสอบดูวาเม่ือปฏิบัติงานตามแผน ผลลัพธเปน
อยางไร สภาพปญหาไดรับการแกไขตรงตามเปาหมายท่ีกลุมต้ังใจหรือไม การไมประสบผลสําเร็จ
อาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน ไมปฏิบัติตามแผน ความไมเหมาะสมของแผนการเลือกใช
เทคนิคท่ีไมเหมาะสม เปนตน 

   4.) A-(Action) การดาเนินการใหเหมาะสม เปนการกระทําภายหลังท่ีกระบวนการ 
3 ข้ันตอนตามวงจรไดดําเนินการเสร็จแลว ข้ันตอนนี้เปนการนําเอาผลจากข้ันการตรวจสอบ (C) มา
ดําเนินการใหเหมาะสมตอไป 

  วงจร PDCA ท่ีสมบูรณจะเกิดข้ึนเม่ือเรานําผลท่ีไดจากข้ันตอนการดาเนินการท่ี
เหมาะสม (A) มาดําเนินการใหเหมาะสมในกระบวนการวางแผนอีกคร้ังหนึ่ง (P) และเปนวงจร
อยางนี้เร่ือยๆไมมีท่ีส้ินสุด จนกระท่ังเราสามารถใชวงจรนี้กับทุกกิจกรรมที่คลายกันไดอยางเปน
ปกติธรรมดาไมยุงยากอีกตอไป ดังภาพ 2.7 
 

 
รูปท่ี 2.7 กระบวนการปรับปรุงงานอยางตอเนื่องดวยวงจร PDCA 
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ประโยชนของ PDCA 5 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ. (2552) ไดกลาวถึงประโยชนของ PDCA ไวดังนี ้ 

1. เพื่อปองกัน  

  1.1 การนําวงจร PDCA ไปใช ทําใหผูปฏิบัติมีการวางแผน การวางแผนท่ีดีชวย

ปองกันปญหาท่ีไมควรเกิด ชวยลดความสับสนในการทํางาน ลดการใชทรัพยากรมากหรือนอยเกิน

ความพอดี ลดความสูญเสียในรูปแบบตางๆ  

  1.2 การทํางานท่ีมีการตรวจสอบเปนระยะ ทําใหการปฏิบัติงานมีความรัดกุมข้ึน 

และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วกอนจะลุกลาม  

  1.3 การตรวจสอบท่ีนําไปสูการแกไขปรับปรุง ทําใหปญหาท่ีเกิดข้ึนแลวไมเกิดซํ้า 

หรือลดความรุนแรงของปญหา ถือเปนการนําความผิดพลาดมาใชใหเกิดประโยชน           

2. เพื่อแกไขปญหา  

  2.1 ถาเราประสบส่ิงท่ีไมเหมาะสม ไมสะอาด ไมสะดวก ไมมีประสิทธิภาพ ไม

ประหยัด เราควรแกปญหา  

  2.2 การใช PDCA เพื่อการแกปญหา ดวยการตรวจสอบวามีอะไรบางท่ีเปนปญหา 

เม่ือหาปญหาได ก็นํามาวางแผนเพ่ือดาเนินการตามวงจร PDCA ตอไป  

3. เพื่อปรับปรุง  

  “ทําวันนี้ใหดีกวาเม่ือวานนี้ และพรุงนี้ตองดีกวาวันนี้” PDCA เพื่อการปรับปรุง 

คือไมตองรอใหเกิดปญหา แตเราตองเสาะแสวงหาส่ิงตางๆหรือวิธีการท่ีดีกวาเดิมอยูเสมอ เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม เม่ือเราคิดวาจะปรับปรุงอะไร ก็ใหใชวงจร PDCA เปนข้ันตอนใน

การปรับปรุง ขอสําคัญ ตองเร่ิม PDCA ตัวเองกอนมุงไปท่ีคนอ่ืน  

                                                        
5
 วงจรเดมมิง PDCA  สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ.   

http://youth.ftpi.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=42. ปรับปรุงวนัที ่21 พฤษภาคม 2550 
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2.5 นิยามของความหมายคดีคาง 

สํานวนคดีท่ีถือวาเปนคดีคาง ไดมี“ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการ
ดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547” ขอ 16 ไดกําหนดไว ดังนี้ 

สํานวนคดีอาญาดังตอไปนี้ใหถือวาเปนสํานวนท่ีคางระหวางจัดการ คือ                                      

(1) สํานวนท่ียังมิไดส่ัง                                                                                                                  

(2) สํานวนท่ีอยูระหวางการสอบสวนเพ่ิมเติม หรือใหสงพยานมาเพื่อซักถาม 

(3) สํานวนปรากฏผูตองหาท่ีสงตัวมาซ่ึงมีคําส่ังฟองและรอสงตัวมาฟอง หรือถา

ผูตองหาหลบหนีและยังมิไดจัดการใหไดตัวมา 

   (4) สํานวนท่ีพนักงานอัยการส่ังไมฟองผูตองหา และอยูในระหวางการพิจารณา

ของ 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูวาราชการจังหวัด หรือผูมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน แลวแต

กรณี     รวมตลอดถึงสํานวนที่ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติหรือผูวาราชการจังหวัด หรือผูมีอํานาจ

หนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนแยงใหฟองและอยูระหวางการพิจารณาของอัยการสูงสุดดวย                                                     

  (5) สํานวนท่ีอยูระหวางขออนุญาตฟอง 

  สํานวนปรากฏผูตองหาท่ีไมไดสงตัวมา ซ่ึงพนักงานอัยการส่ังฟองผูตองหา และ

แจงใหพนักงานสอบสวนนําตัวผูตองหามาสงเพื่อยื่นฟองนั้น มิใหถือสํานวนเปนคาง 

หัวหนาพนักงานอัยการตองสงรายงานสํานวนคางประจําเดือน ตามแบบและ

วิธีการท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด กําหนด โดยผานผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันไปยังสํานักงานอัยการ

สูงสุดภายในวันทําการท่ีหาของเดือนถัดไป 

ตามคําจัดกัดความที่ระเบียบกําหนดเก่ียวกับคดีคาง สามารถแบงแยกลักษณะคดี

คางตามกระบวนการตัดสินใจของพนักงานอัยการได  ดังนี้ 
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  1. คดีอาญาท่ีพนักงานอัยการยังไมตัดสินใจมีคําส่ังอยางใดอยางหน่ึง เชน ส่ังฟอง 

หรือส่ังไมฟอง 

  2.คดีท่ีพนักงานตัดสินใจมีคําส่ังฟองแลว แตตองเสนอขออนุญาตฟองตอหนวยงาน

ภายในอ่ืน 

  3. คดีท่ีพนักงานอัยการตัดสินใจมีคําส่ังฟองแลว แตอยูในระหวางรอการสงตัว 

และยังไมมีการแจงใหพนักงานสอบสวนนําตัวมาฟอง 

  4. คดีท่ีพนักงานอัยการตัดสินใจใหมีการสอบสวนเพ่ิมเติมกอน 

5. คดีท่ีพนักงานอัยการตัดสินใจมีคําส่ังไมฟอง แตอยูในระหวางเสนอผูวาราชการ

จังหวัด หรือผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

  ระเบียบดังกลาวใชบังคับกับการดําเนินคดีอาญาทุกประเภทในทุกหนวยงานท่ัว

ประเทศ ไดแก  สํานักงานคดีอาญา สํานักงานคดีทรัพยสินทางปญญา  สํานักงานคดีพิเศษ ฯลฯ 

 

2.6  การทบทวนวรรณกรรมเรื่องการจัดการคดีคางคดอีาญา 

  ผูศึกษาไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับเร่ืองการจัดการคดีคางคดีอาญาใน

ประเทศไทย ไมพบวามีผูใดทําการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ไวโดยเฉพาะ แตในตางประเทศไดมีการ

วิเคราะหศึกษาไว แตเนนไปในทางจัดการปญหาคดีคางท่ีมีจํานวนมาก(Caseload) และรวบรวม

กระจายขอมูลท่ีเกี่ยวของกับคดีเพื่อชวยในการตัดสินใจของพนักงานอัยการใหเร็วข้ึน แตไมได

มุงเนนการแกไขปญหาตามกระบวนงานแตละกระบวน อยางไรก็ตาม ข้ันตอนกระบวนการในการ

ดําเนินคดีอาญาของตางประเทศจะแตกตางจากประเทศของเรา เนื่องจากระบบกฎหมายแตกตางกัน 

แตผูศึกษาเห็นวาแนวความคิดจากการศึกษาของตางประเทศยังคงมีประโยชนอยู จึงอาจนําแนวคิด

และแนวทางจัดการในบางประเด็นมาศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อพัฒนาตอยอดแนวทางแกไขปญหาให

เหมาะสมกับบริบทขององคกร ดังแนวคิดดังตอไปนี้ 



21 
 

  Jefferson Institute for Justice Studies6 ไดออกหนังสือ Guide book (publication) 

เดือนมกราคม ป ค.ศ.1998 “Prosecutor’s guide to case management” มีวัตถุประสงคเพื่อเปน

แนวทางชวยเหลือพนักงานอัยการในการจัดการคดีคาง โดยสถาบันดังกลาวมองวาพนักงานอัยการ

ทุกคนตองเผชิญกับปญหากับการใชเวลาท่ีเร็วท่ีสุด และทรัพยากรนอยสุดในการดําเนินคดี ซ่ึงเปน

เร่ืองเกี่ยวกับการจัดการคดี และมีแนวคิดวา ในการจัดการตองมีการประเมินตรวจสอบสถานการณ

ของคดีคางกอนวามีจํานวนคดีคางเทาใด คางเพราะสาเหตุใด มีคดีใดท่ีมีปญหาบาง แลวกําหนดกล

ยุทธในการจัดการ ปรับปรุงกระบวนงานและเปล่ียนวัฒนธรรมในการทํางานเพ่ือใหมีประสิทธิมาก

ข้ึน รวมท้ังติดตามควบคุมกํากับดูแล (Monitoring Attorney case management) เนื่องจากผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานอัยการสวนมากจะพิจารณาจากคดีแพชนะและจํานวนคดีท่ีทํา พนักงาน

อัยการสวนมากไมเคยรูสถานะของ Inventory และคุณภาพในการจัดการ ไมรูแมกระท่ังตัวช้ีวัด

คุณภาพ 

  National Occupational Standards7 ไดบันทึกใน Publication เร่ือง “Manage 

personal caseload” สรุปไดวา การจัดการคดีคางมีวิธีการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

  1.การบันทึกรายละเอียดในประเด็นสําคัญของแตละคดี  กฎหมายท่ีเกี่ยวของ แนว

ปฏิบัติ Guidelines รวมถึงความตองการของขอมูล และ ethical ในการส่ังคดี 

  2.การทบทวนคดีคาง ระบุจํานวนคดีคางท้ังหมด แนวทางการปรับปรุง ปจจัยท่ีมี

ผลใหเกิดคดีคาง การแกไขปญหาอุปสรรค และการติดตามความกาวหนา 

  3. กําหนดหลักเกณฑมาตรฐานแตละคดีตองมีอะไรบางท่ีตองกําหนดเปนเกณฑ 

และควรกําหนดเวลาในการส่ังคดีหรือไม(Deadlines) จะเกิดอะไรข้ึนถาไมทําภายในกําหนดเวลา 

และทรัพยากรใดบางท่ีควรจะเลือกใชในคดีท่ีตางกัน 

 

                                                        
6
 Joan E. Jacoby,Peter S.Gilchrist 3 , Edward C. Ratledge, Prosecutor’s guide to case management สืบคนจาก 

http://www.jijs.org/publications/prospubs/Case%20Man.pdf     (10 May 2011) 
7 Manage personal caseload, Skills for Justice  สืบคนจากwww.skillsforjustice-nosfinder.com/get(3 Jun 2011) 
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Combination วิเคราะหสังเคราะหองคความรูในการจัดการคดีคางคดีอาญาท่ีได

จากผูเช่ียวชาญ บูรณาการเช่ือมโยงความรูกับหนวยงานนอกองคท่ีมีความสัมพันธกัน เชน พนักงาน

สอบสวน เพื่อแกไขปญหาคดีคางรวมกันในทิศทางเดียวกัน 

Internalization เลือกแนวทางแกปญหาคดีคางคดีอาญา แลวนําไปปฏิบัติตาม

เปาหมายท่ีตั้งไว ข้ันตอนนี้เปล่ียนความรูจาก Explicit เปน Tacit และเร่ิมหมุนเกลียวความรูเร่ิมตน

ใหมจาก Socialization – Internalization โดยเกลียวความรูดังกลาวจะหมุนไปหลายรอบ ยกระดับ

ความรูดังกลาว สูระดับขององคกรตอไป 

  2.) กระบวนการสราง KMS ดานการจัดการความรูแกไขปญหาคดีคางคดีอาญา ท่ี

เหมาะสมมีประสิทธิภาพ สรางความพึงพอใจใหกับผูบริหาร ผูเช่ียวชาญ และ ผูใช โดยใชหลัก

ทฤษฎีดังกลาวขางตนในการกําหนดโครงสรางสถาปตยกรรม องคประกอบสําคัญของเทคโนโลยี

สนับสนุนการจัดการความรู  โปรแกรมเช่ือมโยงแหลงความรู ระบบการจัดการเอกสาร ตลอดจนถึง

ระบบการประสานงานการทํางานรวมกัน (Collaboration) ท่ีสอดคลองกับความตองการของทุก

กลุมผูใช และบทบาทของKnowledge Engineer ในการจับความรูจากผูเช่ียวชาญนํามาวิเคราะห 

สังเคราะห และตรวจทานความรู เขาสูระบบเพื่อใหบุคลากรเขาถึงองคความรู นํามาใชประโยชน

แกไขปญหาการจัดการคดีคาง                                                                                                                                         

3.) นํากระบวนการ Common KADS มาจับความรูผูเช่ียวชาญ เร่ืองการจัดการคดี

คางคดีอาญา จัดการและพัฒนาความรูท้ังหมดจัดเก็บคลังความรู นําไปเผยแพรใหแกผูใช ใช

ประโยชนในการแกไขปญหาสาเหตุ                                                                                                                      

4.) ใชหลัก Deming Circle มาจัดการปรับปรุงคุณภาพการบริการความยุติธรรมให

รวดเร็วข้ึน และปรับปรุงอยางกระบวนงานตอเนื่อง โดยใชวงลอ PDCA เปนเคร่ืองมือผลักดันใน

การแกไขปญหาใหบรรลุผลในทุกปญหา เร่ิมตนดวยการคัดเลือกแนวทางแกปญหาคดีคางคดีอาญา 

(P) ดําเนินการตามท่ีแผนกําหนด (D) ตรวจสอบวิธีการดําเนินงาน (C) หากการแกไขปญหาคดีคาง

สําเร็จ จัดทําเปนมาตรฐาน หรือ กําหนดในระเบียบ หากไมไดผลปรับปรุงหาแนวทางแกไขปญหา

ตอไป (A) ดังปรากฏรายละเอียดรูปดังตอไปนี้ 
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รูปท่ี 2.9 Deming Circle ขับเล่ือนพัฒนากระบวนการแกไขปญหาคดีคางคดีอาญา 
อยางตอเนื่อง 

 

การกําหนดแนวทางแกไขปญหาคดีคางจะพัฒนากระบวนการอยางตอเนื่อง จาก P – A     

P =  คัดเลือกแนวทางแกไขปญหาคดีคางแตงต้ังทีมงานผูเช่ียวชาญแกไขปญหาและ 

ปรับปรุงกําหนด KPI วัดระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาวางแผนเก็บขอมูล 

ในการดําเนินการระบุหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับปญหาคดีคาง (หนวยงานท่ีมีภารกิจ 

ในการดําเนินคดีอาญา) 

D   =        ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด      

  สรุปแนวทางแกไขปญหา และการปรับปรุงงาน     

P 

1.คัดเลือกแนวทาง

แกปญหา    

2.แตงต้ังทีมงานแกไข

ปญหาและปรับปรุง       

3.กําหนด KPI           

4. วางแผนเก็บ

รวบรวมขอมูล             

5.ระบุหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

D 

1.ดําเนินการตาม

แผนท่ีกําหนด 

2. สรุปแนวทาง

แกไขปญหา และ

การปรับปรุงงาน 

A 

1. จัดทํามาตรฐาน 

2. ปรับปรุงหา

แนวทางใหมในการ

แกไขปญหา 

C 

1. ตรวจสอบวิธีการ 

2. ตรวจสอบผล

ดําเนินงานตามแผน 

 



25 
 

C         =       ตรวจสอบวิธีการดําเนินการวาถูกตองหรือไม    

  ตรวจสอบผลดําเนินการเปนไปตามเปาหมายหรือไม 

A         =     แนวทางใดท่ีสามารถแกไขปญหาคดีคางได นําไปจัดทํามาตรฐานดําเนินการ 

ตอไปถายังไมสําเร็จ ปรับปรุงวางแผนหาแนวทางแกไขใหม การปรับปรุงคุณภาพ 

ตามหลักการดังกลาวชวยทําใหความผิดพลาดลดนอยลง ลดความลาชา การทํางาน 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

                                                                                         

   

 


